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ح المدة، لتحقيق  ة، وهو صندوق أسهم عام مفت يهدف صندوق  آي  لألسهم السعود

ات  ثمار  أسهم ال ل من خالل االس نمو  رأس المال  المدى المتوسط والط

ة الموازة  ة أو سوق األسهم السعود س ة الرئ ة المدرجة  سوق األسهم السعود السعود

(نمو).

هدف الصندوق
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جوز  ما ال  ة ،  ة أوراق مال اء أو بيع أ تتاب أو  ة أو عرض للبيع أو اال حة أو توص ارها نص جب اعت ة فقط وال  قة ألغراض معرف عداد هذە الوث تال ب اب كة  آي   قامت 

ام ع اإلطالق. أي عقد أو ال ما يتعلق  ند أو جزء منه األساس ف ل المس ش أن 



صندوق جي آي بي لألسهم السعودية

2021 االفصاحات الربعية لمدير الصندوق للربع الثاني

ة) ة الف دا ما   ) ثمارات ة اس أ ع

ة) ة الف دا ما   ) ــــع الجغرا لألصول التوز
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العائد

77.22% 60.02% 60.75% 30.39% 11.31% أداء الصندوق

70.14% 49.70% 58.64% 30.64% 11.73% شادي أداء المؤ االس

7.08% 10.32% 2.11% ‐0.25% ‐0.42% فارق األداء
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